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Nadat Travis zijn stiefvader in drift heeft neergeslagen moet
hij bij zijn oom gaan wonen, die in Oklahoma een manege
bezit. Daar leert hij langzamerhand andere waarden in het
leven ontdekken.
Let op: Epub3 fixed lay-out, niet geschikt voor e-reader. 80%
groenten / 20% vlees of vis uit de sterrenkeuken van een
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groentefreak Wat goed is, komt snel. Niven Kunz is nog maar
net 33 jaar en al bijna 10 jaar in het bezit van een
Michelinster. Niven staat voor 80% groenten en 20% vlees of
vis. Voor hem is deze 80/20-filosofie helder én logisch; in zijn
keuken gaan groenten altijd voor. Vlees en vis beperkt hij tot
het hoognodige. Niet alleen omdat hij dit beter vindt, vooral
omdat hij koken met groenten het allerleukste vindt. Het
seizoen en het marktaanbod bepalen zijn menu en inspiratie
haalt hij uit zijn eigen 'achtertuin': het Westland, MiddenDelfland en het Groene Hart. En dan kom je dus op
gerechten als kervelwortel met buikspek, soezen van zwarte
olijf, peentartaar met coquille, snijboon á la Carbonara en
macaron van rode biet, blauwe bes en pure chocolade. Niven
laat ook zien hoe je 80/20 breder kunt toepassen.
Bijvoorbeeld door 80% biologisch te kopen en 20% gangbaar.
Of 80% uit je eigen regio te halen en 20% van ver. In 70
recepten verdeeld over vijf hoofdstukken - vegetarisch, vlees,
vis, schelp- en schaaldieren, vocktails en desserts - bewijst
Niven dat koken met groenten in de hoofd- in plaats van bijrol
álles behalve saai is. De recepten worden ondersteund door
schitterende fotografie en gelardeerd met informatie over
veelgebruikte ingrediënten, handige (presentatie)tips en
suggesties voor bijpassende wijnen. 'Groenten zijn cool! In dit
boek ga ik je laten zien waarom ik er zo trots op ben een
groentefreak te zijn.' Niven Kunz 'Hij kwam De Librije binnen
als schoffie, maar is nu eigenaar van zijn eigen succesvolle
restaurant. Wij delen zijn passie voor gastronomie en zijn
liefde voor groenten. Niven is altijd zichzelf gebleven, met zijn
eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen. Dat waarderen wij
enorm en wij zijn dan ook heel trots op hem!'- Jonnie en
Thérèse Boer, De Librije***
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door
een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was
'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties
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probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol
ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een
groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat.
Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de
waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Hoe vertel je je dochter over je eigen verborgen verleden?
Winnie groeit op in een rijke familie in China. Haar hele leven
wordt bepaald door haar familie en later door haar
echtgenoot. Maar er gebeuren dingen die ze zelfs haar zus
Helen niet toevertrouwt. Na de Tweede Wereldoorlog verhuist
ze naar Amerika, waar ze bevalt van haar dochter Pearl. Zal
het openbaren van het familiegeheim moeder en dochter
dichter bij elkaar brengen? ‘Vrouw van de keukengod’ vertelt
het ontroerende verhaal over sterke vrouwen, vriendschap en
afkomst in het licht van de Chinese geschiedenis. 'Met De
vrouw van de keukengod overtreft Amy Tan haar briljante
debuutroman.' Haagsche courant Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend
van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en
‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze over
complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als
kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar
boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw
van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York
Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald.
Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle
film ‘The Joy Luck Club’.
‘De lezer raakt onherroepelijk in de ban.’ – Algemeen
Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd
om in de prehistorie te overleven. Jean Auels boeken hebben
al miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende
prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. In de
prehistorische wildernis van het Europa van 35.000 jaar
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geleden vindt de Stam van de Holenbeer een klein meisje. Ze
is moederziel alleen; haar familie is bij een aardbeving om het
leven gekomen. Hoewel het kind niet tot het volk van de Stam
behoort, ontfermt Iza, de medicijnvrouw, zich over haar. Ze
krijgt de naam Ayla, en Iza onderwijst haar geduldig in
heelkunde en kruidenleer. Als Ayla opgroeit, wordt langzaam
maar zeker duidelijk dat ze verschilt van de andere
stamleden. Ayla draagt de toekomst van de mens in haar
bloed, maar ze botst met de oude cultuur van de Stam. Ze is
namelijk vlugger, ondernemender, slimmer, ánders... De
Aardkinderen-serie is bekroond met de NS Publieksprijs.
Bri is zestien en wil een van de grootste rappers ter wereld
worden. En ze heeft wat te bewijzen, aangezien haar
overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt
Bri's moeder ontslagen en wordt overleven haar prioriteit. Bri
uit al haar frustraties in haar raps. Het is nu geen kwestie
meer van willen: ze móét het maken!

Grishams carriére als schrijver begon toen hij in de
rechtbank het schokkende relaas hoorde van een
twaalfjarig meisje dat was verkracht. Het zette hem aan
tot het schrijven van Een tijd om te doden. Even buiten
Clanton, een klein plaatsje in de zuidelijke staat
Mississippi, vindt een afschuwelijk misdrijf plaats. Het
tienjarige zwarte meisje Tonya Hailey wordt ontvoerd,
mishandeld en meerdere malen verkracht door twee
witte jongens. Ternauwernood overleeft ze het drama,
maar haar leven is voorgoed verwoest. Tot grote
opluchting van de inwoners van Clanton worden de
daders snel gepakt. Maar Tonya’s hevig
geëmotioneerde vader heeft weinig vertrouwen in justitie
en neemt het recht in eigen hand. Hij vermoordt de twee
verkrachters van zijn dochtertje. De rollen zijn nu
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omgedraaid. Het is nu Hailey die terecht moet staan. De
aanklager en de rechter zijn wit, de verdachte is zwart.
Jake Brigance, verdediger van ‘kleine’ criminelen als
winkeldieven en dronken automobilisten, neemt de
verdediging op zich. Zijn opponent is Rufus Buckley, een
zeer ervaren aanklager die de hele zaak wil gebruiken
als publiciteitsstunt. Eerder verschenen onder de titel De
jury
The Close Linkage between Nutrition and Environment
through Biodiversity and Sustainability: Local Foods,
Traditional Recipes, and Sustainable Diets” is focused
on the close correlation between the potential benefits
and “functional role” of food and territory, and it includes
papers on the characterization of local foods and
traditional recipes as well as on the promotion of
traditional dietary patterns and sustainable diets.
The Curriculum Topic Study (CTS) process provides a
professional development strategy that links
mathematics standards and research to curriculum,
instruction, and assessment.
Praktisch receptenboek van Rens Kroes In Powerfood
presenteert Rens haar favoriete recepten met
verantwoorde ingrediënten voor een happy en healthy
lifestyle. Zoals de talloze lezers van haar columns en
blogs wel weten, staat bij Rens Kroes het genieten van
het leven centraal. Een avondje feesten of een lekker
stuk taart maakt je happy en is dus bijna een must!
Zeker als je zelf een gezonde variant hebt gebakken.
Gezond verwennen Verwen jezelf met de juiste voeding!
In Powerfood vind je deze gezonde varianten: van
ontbijtje tot smoothie-to-go en van salade tot snack: alles
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even lekker, healthy, en gemakkelijk om te maken.
Daarnaast geven praktische schema ?s aan waarom een
ingrediënt zo gezond is, of wat je moet eten als je
bijvoorbeeld sterkere nagels, glanzend haar of een
stralende huid wilt. Al op jonge leeftijd kreeg Rens Kroes
een passie voor gezonde voeding. Haar grootvader was
de eerste biologische boer van Friesland en haar oma
was een kruidenvrouw. Haar moeder werd
voedingsdeskundige en nu Rens studeert voor
voedingsdeskundige en hormoontrainer, en adviseert
mensen in het aanpassen van hun lifestyle en
voedingspatroon.
Vervolg op 'De koning moet sterven'. De legendarische
koning Theseus streeft naar een uitbreiding van de
macht van zijn koninkrijk, maar ziet zich gedwarsboomd
door de goden.
De dag van haar tweeëndertigste verjaardag is voor
Nancy Elredge geen reden tot feest. Zeven jaar daarvoor
verdwenen op exact deze datum haar twee kinderen.
Vermoord. Het hele land verdacht Nancy van deze brute
moord. Zelfs haar echtgenoot getuigde tegen haar. Maar
wanneer de belangrijkste getuige verdwijnt, wordt de
aanklacht geschrapt. Na zeven jaar heeft Nancy een
nieuw leven opgebouwd. Ze heeft haar naam veranderd,
is hertrouwd en heeft opnieuw twee kleine kinderen.
Maar wanneer ze op haar verjaardag de krant openslaat,
blijkt haar ware identiteit onthuld te zijn. Een blik naar
buiten en ze weet genoeg: opnieuw zijn haar kinderen
verdwenen. Waar zijn de kinderen? Zal hen hetzelfde lot
te wachten staan?
Een geheim agent krijgt opdracht om tien getuigen van
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de landing van een UFO op te sporen, maar wanneer hij
ontdekt dat zij vlak daarna vermoord worden, merkt hij
dat ook hijzelf geen jager meer is maar een prooi.

Receptenboek bij de Larousse gastronomique.
In zijn keuken is het altijd zondag. Mede door zijn
Limburgse roots, was wat Wil in zijn restaurant
kookte heel normaal: er werd een beest geslacht en
vervolgens werden alle delen verwerkt in zijn
uitzonderlijk bourgondische gerechten. Van kop tot
staart, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Tot
op de dag van vandaag is Wil bezig met koken, eten
en lezen en schrijven over eten. In Altijd zondag
heeft hij, onder redactie van Jonah Freud, voor eens
en voor altijd zijn onnavolgbare nalatenschap
opgetekend.
While the term “culture wars” often designates the
heated arguments in the English-speaking world
spiraling around race, the canon, and affirmative
action, in fact these discussions have raged in
diverse sites and languages. Race in Translation
charts the transatlantic traffic of the debates within
and between three zones—the U.S., France, and
Brazil. Stam and Shohat trace the literal and
figurative translation of these multidirectional
intellectual debates, seen most recently in the
emergence of postcolonial studies in France, and
whiteness studies in Brazil. The authors also
interrogate an ironic convergence whereby rightist
politicians like Sarkozy and Cameron join hands with
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some leftist intellectuals like Benn Michaels, Žižek,
and Bourdieu in condemning “multiculturalism” and
“identity politics.” At once a report from various
“fronts” in the culture wars, a mapping of the
germane literatures, and an argument about
methods of reading the cross-border movement of
ideas, the book constitutes a major contribution to
our understanding of the Diasporic and the
Transnational.
De vierjarige Laurie Kenyon wordt op klaarlichte dag
uit de tuin ontvoerd. Haar ouders zijn wanhopig:
waar is Laurie gebleven? Twee jaar lang is ze
spoorloos, totdat ze schijnbaar ongedeerd
terugkeert. Jaren later begint ze zich langzamerhand
de gruwelijke details van haar ontvoering te
herinneren. Als haar ontvoerder erachter komt dat er
bij Laurie steeds meer terugkomt, zal hij geen middel
schuwen om Laurie haar mond te laten houden...
Beroepsmoordenaars met een kunstenaarsziel,
excentrieke toneelregisseurs zich als marionetten
van het Kremlin laten gebruiken, suïcidale
topmodellen, Hells Angels die zich kruisridders
wanen en oligarchen die de revolutie preken:
welkom in het glinsterende, surrealistische hart van
het eenentwintigste-eeuwse Rusland. Het is een
wereld die bulkt van nieuw geld en nieuwe macht en
die zo snel verandert dat alle banden met de
werkelijkheid verbroken zijn. Hij wordt bestierd door
een dictatorschap dat veel subtieler is dan dat van
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de twintigste eeuw en dat in rap tempo het Westen
naar de kroon steekt. Wanneer de Britse schrijver en
producent Peter Pomerantsev in de zinderende
wereld van de Russische televisie duikt, krijgt hij
toegang tot alle corrupte hoeken en gaten van een
land dat politiek en ethisch in een gapend gat lijkt te
zijn verdwenen. In rokerige kamertjes ontmoet hij
propagandagoeroes die de spil vormen van de
Russische mediamachine. Hij gaat op onderzoek uit
in Siberische maffiastadjes en bezoekt salons van
superrijke Russen in Londen en de VS. Naarmate
het Poetin-regime agressiever wordt, graaft
Pomerantsev dieper in de rotheid van het systeem.
Niets is waar en alles is mogelijk is een
duizelingwekkend, scherpzinnig verhaal dat de lezer
een onvergetelijke reis biedt door een land dat in
sneltreinvaart van de decadentie naar de waanzin
suist. Pomerantsev geldt als een van de best
ingevoerde, scherpste waarnemers van het nieuwe
Rusland. In Kiev geboren, in Engeland opgegroeid,
vertrok hij begin 2002 voor tien jaar naar Moskou,
waar hij voor de explosief groeiende televisie- en
filmindustrie werkte. Zijn baan gaf hem unieke
toegang tot zowel de Russische onderwereld als de
rijke elitie in Moskou, Londen en het Westen. 'Een
virtuoos boek: een combinatie van messcherpe
analyses en schitterend opgetekende, uit het leven
gegrepen scènes en verhalen. Pomerantsev heeft
een ragfijn gevoel voor het absurde. Hij maakt het
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absurde begrijpelijk en het begrijpelijke absurd - een
machtig wapen bij het doorgronden van het bizarre
nieuwe Rusland.' Joris Luyendijk
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de
baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde
podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met
elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem
gesprek over het leven, over muziek en over hun
niet aflatende liefde voor Amerika, met alle
problemen en tegenstrijdigheden die dat land
kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief
bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd
archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat
een reeks openhartige, onthullende en
onderhoudende gesprekken tussen president Barack
Obama en muzieklegende Bruce Springsteen,
waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke
geschiedenis en de bepalende momenten in hun
carrière aan bod komen, maar ook de polariserende
politiek in Amerika en de steeds bredere kloof tussen
de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit
van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en
zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend
en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke
mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun
eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis,
identiteit en gemeenschapszin in verband te brengen
met het grotere verhaal over Amerika. Het boek
bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven
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inleidingen van president Obama en Bruce
Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama
die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn
'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de
protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit
diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en
exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van
de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn
opgenomen in de podcast * Historische foto's en
documenten die dienen als omlijsting van de
gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol
stond met gitaren en tijdens ten minste één rit met
een Corvette spreken Obama en Springsteen over
het huwelijk en het vaderschap, over rassenkwesties
en mannelijkheid, over de verleiding van het
onbekende avontuur en de lokroep terug naar huis.
Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun
favoriete protestsongs en over de meest
inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen.
Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen
om in hun carrière een groter en waarachtiger
verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu
en dan een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika
de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Wie uit eten gaat bij de familie Caron waant zich
hartje Amsterdam in Parijs. Werkelijk alles is er zoals
je verlangt van een moderne, kwalitatief
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hoogstaande bistro. Van de sfeer tot aan het
personeel en het typerende servies en meubilair,
maar bovenal de elegante gerechten waar
ongetwijfeld nog lang over nagepraat zal worden. In
La Table de Caron komen alle moderne klassiekers
uit de bistrokeuken van de familie Caron samen: van
oeufs durs mayonnaise en makreelrillettes met
dragonmayonaise tot aan zalm en croûte, boeuf
bourguignon en een onnavolgbare bouillabaisse. En
van de klassieke madeleines tot aan tarte Tatin met
crème-fraîche-ijs of een cappuccino van mousse au
chocolate toe. Met dit boek heeft u alles in huis om
te dineren zoals de familie Caron dat het liefste doet.
Unlock your creative potential with the world's most
imaginative chefs. In this groundbreaking exploration
of culinary genius, the authors of The Flavor Bible
reveal the surprising strategies great chefs use to do
what they do best. Beyond a cookbook, Kitchen
Creativity is a paradigm-shifting guide to inventive
cooking (without recipes!) that will inspire you to
think, improvise, and cook like the world's best chefs.
Great cooking is as much about intuition and
imagination as it is about flavor and technique.
Kitchen Creativity distills brilliant insights into these
creative processes from more than 100 top
restaurant kitchens, including the Bazaar, Blue Hill,
Daniel, Dirt Candy, Eleven Madison Park and the
NoMad, Gramercy Tavern, the Inn at Little
Washington, Le Bernardin, Oleana, Rustic Canyon,
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Saison, Single Thread, and Topolobampo. Based on
four years of extensive research and dozens of indepth interviews, Kitchen Creativity illuminates the
method (and occasional madness) of culinary
invention. Part I reveals how to learn foundational
skills, including how to appreciate, taste, and season
classic dishes (Stage 1: Mastery), before reinventing
the classics from a new perspective (Stage 2:
Alchemy). Einstein's secret of genius-combinatory
play-pushes chefs to develop unique creations and
heighten their outer and inner senses (Stage 3:
Creativity). Part II's A-to-Z entries are an invaluable
culinary idea generator, with exercises to prompt
new imaginings. You'll also discover: experts' criteria
for creating new dishes, desserts, and drinks;
comprehensive seasonality charts to spark
inspiration all year long; how to season food like a
pro, and how to create complex yet balanced layers
of flavor; the amazing true stories of historic dishes,
like how desperate maitre d' "Nacho" Anaya invented
nachos; and proven tips to jump-start your creative
process. The ultimate reference for culinary
brainstorming, Kitchen Creativity will spur your
creativity to new heights, both in the kitchen and
beyond.
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van
Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze
fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote
Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine
Page 13/20

Read Book Relae A Book Of Ideas
en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte
doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar
tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling.
Samen met haar broertje Charles Wallace en hun
vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een
verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt
het drietal te maken met de Machten van de
Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit
handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun
vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft
decennialang vele generaties weten te inspireren en
is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over
de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek.
Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met
de denkbeeldige personages, maar door dit boek
zag ik de magie van het verhalen vertellen en de
kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown,
auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
During the nineteenth century, Cairo witnessed once
of its most dramatic periods of transformation. Well
on its way to becoming a modern and cosmopolitan
city, by the end of the century, a 'medieval' Cairo had
somehow come into being. While many Europeans
in the nineteenth century viewed Cairo as a
fundamentally dual city—physically and psychically
split between East/West and modern/medieval—the
contributors to the provocative collection
demonstrate that, in fact, this process of inscription
was the result of restoration practices, museology,
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and tourism initiated by colonial occupiers. The first
edited volume to address nineteenth-century Cairo
both in terms of its history and the perception of its
achievements, this book will be an essential text for
courses in architectural and art history dealing with
the Islamic world.
Met meer dan 65 groentesoorten, 850 recepten, een
eindeloze lijst variaties daarop en bijpassende
serveersuggesties is Groentebijbel het
standaardwerk over groenten. Mari Maris besloot na
twintig jaar haar koksbuis aan de wilgen te hangen
en groenten te gaan verbouwen. Groentebijbel is
geen vegetarisch kookboek maar een
standaardwerk waarin Maris haar ervaringen als kok
en groenteboer bijeen heeft gebracht. Ook laat ze
zien hoe de groenten groeien en weet ze over elke
groentesoort interessante wetenswaardigheden te
vertellen. 'Het is gelukt; het groentekookboek van
Jane Grigson heeft een waardige opvolger
gekregen.' Jonah Freud, De Kookboekhandel 'Een
leerboek, een kookboek, een boek om van te
smullen!' Yvonne Kroonenberg
“A seriously eye opening, inspiring and thoughtprovoking book!” - Nathan Outlaw “This is not a
cook book but a true source of knowledge and
inspiration.” - Zero Waste Europe “I’ve always said
that it’s in a chef’s DNA to utilize what would
otherwise be thrown away. We are hardwired to take
the uncoveted and make it delicious. But Doug
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McMaster is on another level entirely—he is doing
some of the most thorough and thoughtful work on
food waste today. This book gives you more than a
glimpse into his mind. It provides a much needed
roadmap for a future of limited resources and
growing demands.” - Dan Barber, Chef/Co-owner of
Blue Hill and Blue Hill at Stone Barns "Silo, in East
London, is Britain’s first zero-waste restaurant, and
this fascinating book sets out the vision and the
methods behind what it does. Judges described it as
‘an unprecedented, inspiring, stand-alone book’,
taking readers on ‘a fascinating journey to achieve
zero waste.’ It’s ‘trailblazing, exciting, relentless
and uncompromising’ and made all the more
valuable because ‘the author is also not afraid to
include his failures too.’ In the end, said the jurors,
‘the book leaves you in no question about his
revolutionary approach to cooking as his thoughts
are conveyed with true conviction and diplomacy.’ Food Book Award 2020 finalist, The Guild of Food
Writers Silo maps out an extraordinary new plan
from radical young chef Douglas McMaster, founder
of SILO the first zero food-waste restaurant—a food
system for the future. He’s a man on a
mission—dedicated to weaning us from our
entrenched and over-processed food habits,
encouraging us to go for the purest, most natural
and efficient way to cook and eat, committed to deindustrializing our food system so that we eat fresh,
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waste less and make the most of what nature gives
us. "Closed-loop systems,” "radical suppliers,” "offgrid ingredients,” "waste-free prep” and “clean
farming” are just some of the words you will find in
this polemic on the future of food as we know it.
These are just some of the raw ingredients deftly
chopped and mixed into an irresistible and
intoxicating fusion. Part inspiration, part practical
kitchen know-how, part philosophy—just add anarchic
flavours and a dash of pure hope for a beautifully
crafted book destined to be a refreshingly radical
addition to your kitchen library.
Media interest in food has intensified in recent years,
leading to a contemporary food landscape where
‘alternative’ food practices are increasingly visible.
Concerns that were once exclusively the domain of
activist movements motivated by environmental,
animal rights, health and anti-corporate agendas are
now central to primetime television cooking shows,
mobile apps and social media. This book is the first
to explore the impact of popular media and culture
on contemporary food politics. Through examination
of a range of media and cultural texts, including
news, digital media, advertising and food labelling, it
brings together leading and emerging scholars in
food studies, media and communications, sociology,
law, policy studies, business, and geography. The
book explores the practices of alternative food
movements, the marketing techniques of
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conventional and alternative food producers, and the
relationships between food industries, media, and
the public. Covering topics ranging from agtech startups and social justice projects, to new ways of
mediating food waste, celebrity, and ‘ethical’ foods,
Alternative Food Politics reveals the importance of
media as a driver of food system transformation.
This is a pivotal time for media and food industries,
and this book is essential reading for scholars and
students seeking to better understand the futures,
possibilities and limits of food politics today.
The widespread international interest in the Nordic
region and the mobility of Nordic brand imaginaries
call for more research into the global relevance of
Nordic place-branding practices. This book offers a
timely attempt to unpack the specificity of the Nordic
in regard to place branding by gathering different
transdisciplinary accounts written by researchers in
marketing, tourism, geography, communication,
sociology and political science.
The third in a series of classic, collectible cookbooks from
Tartine Bakery & Cafe, one of the great bakeries, Tartine
Book No. 3 is a revolutionary, and altogether timely,
exploration of baking with whole grains. The narrative of Chad
Robertson's search for ancient flavors in heirloom grains is
interwoven with 85 recipes for whole-grain versions of Tartine
favorites. Robertson shares his groundbreaking new methods
of bread baking including new techniques for whole-grain
loaves, as well as porridge breads and loaves made with
sprouted grains. This book also revisits the iconic Tartine
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Bakery pastry recipes, reformulating them to include whole
grains, nut milks, and alternative sweeteners. More than 100
photographs of the journey, the bread, the pastry and the
people, make this is a must-have reference for the modern
baker.
Written as a series of interconnected essays—with
recipes—Relæ provides a rare glimpse into the mind of a top
chef, and the opportunity to learn the language of one of the
world’s most pioneering and acclaimed restaurants. Chef
Christian F. Puglisi opened restaurant Relæ in 2010 on a
rough, run-down stretch of one of Copenhagen’s most crimeridden streets. His goal was simple: to serve impeccable,
intelligent, sustainable, and plant-centric food of the highest
quality—in a setting that was devoid of the pretention and frills
of conventional high-end restaurant dining. Relæ was an
immediate hit, and Puglisi’s “to the bone” ethos—which
emphasized innovative, substantive cooking over crisp white
tablecloths or legions of water-pouring, napkin-folding
waiters—became a rallying cry for chefs around the world.
Today the Jægersborggade—where Relæ and its more casual
sister restaurant, Manfreds, are located—is one of
Copenhagen’s most vibrant and exciting streets. And Puglisi
continues to excite and surprise diners with his genre-defying,
wildly inventive cooking. Relæ is Puglisi’s much-anticipated
debut: like his restaurants, the book is honest,
unconventional, and challenges our expectations of what a
cookbook should be. Rather than focusing on recipes, the
core of the book is a series of interconnected “idea essays,”
which reveal the ingredients, practical techniques, and
philosophies that inform Puglisi’s cooking. Each essay is
connected to one (or many) of the dishes he serves, and
readers are invited to flip through the book in whatever
sequence inspires them—from idea to dish and back to idea
again. The result is a deeply personal, utterly unique reading
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Twee honden en een kat trekken door de Canadese wildernis
en beleven vele avonturen tijdens hun poging hun thuis terug
te vinden.
What do the fashionable food hot spots of Cape Town,
Mumbai, Copenhagen, Rio de Janeiro, and Tel Aviv have in
common? Despite all their differences, consumers in each
major city are drawn to a similar atmosphere: rough wooden
tables in postindustrial interiors lit by edison bulbs. There,
they enjoy single-origin coffee, kombucha, and artisanal
bread. This is 'Global Brooklyn,' a new transnational aesthetic
regime of urban consumption. It may look shabby and
improvised, but it is all carefully designed. It may romance the
analog, but is made to be Instagrammed. It often references
the New York borough, but is shaped by many networked
locations where consumers participate in the global
circulation of styles, flavors, practices, and values. This book
follows this phenomenon across different world cities, arguing
for a stronger appreciation of design and materialities in
understanding food cultures. Attentive to local contexts,
struggles, and identities, contributors explore the global
mobility of aesthetic, ethical, and entrepreneurial projects,
and how they materialize in everyday practices on the
ground. They describe new connections among eating,
drinking, design, and communication in order to give a clearer
sense of the contemporary transformations of food cultures
around the world.
Let op: Epub3 fixed lay-out, niet geschikt voor e-reader. Ik
houd van saus. Maar een gerecht mag er niet in baden. Saus
is een smaakverrijker, en daarmee ondergeschikt aan het
hoofdingrediënt. Een goede saus geeft het gerecht iets
extra's, het maakt het gerecht nog smaakvoller.
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